
 
 PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE O PROCESSAMENTO DE 

RELATÓRIOS DE DESPESAS PARA REEMBOLSO 
 

1. P. Quando receberei o aviso do meu orçamento anual?  R.  Seu orçamento será enviado por 
e-mail na segunda semana de julho. 

 

2. P. Que tipo de recibo se deve apresentar para uma passagem aérea? R. O bilhete eletrônico 
e o comprovante de pagamento, que pode ser o cheque compensado, extrato do cartão de 
crédito ou uma nota fiscal quitada da agência de viagens, se for pago com dinheiro.  
 

3. P. Qual é o reembolso permitido por refeição e hotel? R. O custo real não pode exceder 
US$ 25 por refeição e US$ 75 por diária de hotel. Não deixe de enviar as notas fiscais 
discriminadas. Todas as notas fiscais de hotéis nos EUA devem apresentar um saldo zero.  
 

4. P. Posso simplesmente deixar que LCI calcule o total do meu relatório? R. Não. Se não 
houver um total no relatório, não poderemos reembolsar as despesas.  
 

5. P. É preciso apresentar um mapa de roteiro como o do GoogleMaps junto com o relatório 
de despesas? R. Não, eles não são necessários.  
 

6. P. Se as minhas despesas excederem o permitido, devo declarar o valor realmente pago no 
relatório? R. Não. Siga o máximo previsto pelas Normas de Reembolso se as suas despesas 
excederem o permitido.  
 

7. P. O meu reembolso pode ser depositado diretamente na minha conta bancária? R. Sim, 
entre em contato via AccountsPayable@lionsclubs.org para esses tipos de transações.  
 

8. P. Aceita-se recibos de cartão de crédito para as despesas? R. Não. As Normas de 
Reembolso requerem um recibo de pagamento discriminado. Os recibos podem ser usados 
como comprovantes de pagamento.  
 

9. P. Para onde devo enviar o meu relatório de despesas para reembolso? R. Para o e-mail 
indicado no formulário de despesas para reembolso ou pelo correio para a Sede de LCI, 
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842 EUA. A/C: Divisão de Administração de 
Distritos e Clubes.  
 

Contato para o processamento de relatórios para reembolso de despesas 
DistrictGovernorClaims@lionsclubs.org 
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